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KURBET
yünü kesimden sonra kırkılıp evde ihtiyaç için kullanılabilir. fakat satılıp paraya
çevrilmemeli, aksi halde tasadduk edilmelidir.
Kesim işlemi tamamlandıktan sonra
çevre temizliğinin iyice yapılması, hayvanın artan parçalarının toprağa derince
gömülmesi, mümkün olduğu ölçüde dışa
rıda hiçbir parçasının bırakılmaması gerekir. Bu husus, kurbanlık hayvana ve
kurban ibadetine karşı gösterilecek saygının bir gereği olduğu gibi özellikle büyük şehirlerde ve kalabalık yerleşim birimlerinde sağlık kuralları, çevre temizliği
ve insan haklarını gözetme açısından da
son derece önemlidir.
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Sözlükte "yaklaşmak, yakın olmak"
masdar olan kurbet (karabet) .
isim olarak "yakınlık, akrabalık" manası
na gelir. Terim olarak ise kişiyi Allah'a yaklaştıran, sevap kazanmaya vesile olan bütün fiilieri ve davranışları ifade eder. Bu
tanım, geniş anlamda kurban teriminin
de karşılığı olup dar anlamda kurban Allah rızası için kesilen hayvan için kullanılır
(M. Abctürrauf ei-Münavl, s. 578 ; Şev kani,
I, 406) Kurbet, ibadetvetaat terimleri,
esasen Allah'ın emrine ve rızasına uygun
davranışı ifade yönüyle ortak anlama sahip olup masiyetin zıt mfmalısı olarak kullanılmakla birlikte aralarında bazı farklı
lıklarsöz konusudur. Yapılan tarifler incelendiğinde (Nevevl, I, 3 I 2; Zerkeşl, II, 367;
Zekeriyya el-Ensarl. s. 77; İbn Nüceym, I,
96; Ali b. Ahmed ei-Adevl, II, 212; Şevkanl,
Il, 396) bu üç terimin kapsam bakımın
dan dardan genişe doğru sıralanarak i badetin Allah'a kulluk amacıyla dinde belirlenen fiil ve davranışları, taatin her türlü
ilahi emir ve yasağa uymayı, kurbetin ise
anlamında

mubah davranışlar da dahil olmak üzere
sevap kazandıran ve dolayısıyla
onu Allah'a yaklaştıran her türlü fiil ve
davranışı ifade ettiği görülür. Bu çerçevede ibadete örnek olarak namaz. oruç,
hac ve zekat; taate örnek olarak bunların
yanında her türlü ilah! emri yerine getirme ve zina, kumar vb. haramlardan Allah rızasını umarak sakınma; kurbete
örnek olarak da bunlara ilaveten kulluğa
güç yetirmek niyetiyle yeme içme, gecenin bir kısmını ibadetle geçirebilmek niyetiyle uyuma ve Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan mubah fiiller gösterilebilir. Sonuç olarak farz. vacip, sünnet ve m üstehap grubunda yer alan fiilIerin hepsi kurbet çerçevesine girdiğin
den mükellefin fiilierini kurbet, mubah
ve hazr (masiyet) olarak üç grupta toplamak mümkündür.
kişiye

Geniş anlamıyla

kurbet ibadet ve taati
bu gruptaki davranış
ların fert açısından temel amacı Allah'ın
hoşnutluğunu sağlayıp sevap kazanmaktır ve fiili er ancak failin bu yönde kas ıt ve
niyeti bulunması halinde kurbet vasfını
kazanır. Diğer bir anlatımla kulun Allah
rızasını amaçlamayan hiçbir davranışı
ibadet, taat veya kurbet sayılmaz, dolayısıyla dünyevl bir karşılık beklenerek iş
lenen bir fiil sevaba vesile olmaz (Cessas,
111. 164; IV, 376). Burada aslolan davranı
şın esasına ilişkin kasıt olup bu da yapılan
ibadetin tür ve cinsini belirlemeyi değil
fiilin bir kurbet olduğunun, dinen gerekli
görüldüğünün ve kendisine sevap bağ
landığının bilincinde olmayı ifade eder.
Mesela insan et ihtiyacı için hayvan kesebilir, rejim yapmak amacıyla yeme içmeden uzak durabilir, temizlik veya serinlemek amacıyla yıkana bilir; ibadet
niyeti olmadan bu fiiller kurban, oruç ve
gusül sayılmaz . Kişinin yaptığı i badetin
farz. vacip veya nafile türünden olduğu
nu, hangi vakte ait bulduğunu belirtmesi
ise tayin niyeti olup öncekine göre ikinci
derecede kalır. Ayrıca insan yeme, içme,
çalışma vb. herhangi bir mubah davranışta bulunurken bunu Allahın rızasına
bağlarsa veya bir haram fiilden Allah rı
zasını gözeterek kaçınırsa bu davranışı da
kurbet niteliği taşır ve sırf bu sebeple
ayrı ecir ve sevap kazanır (izzeddin İbn Abdüsselam, I, ı 49- ı 50; Mevvak, II, ı 24; III,
348). Aksine bir durumda, yani bir ibadet
yerine getirilirken Allah rızas1 yerine gösteriş, maddi bir karşılık veya başka bir arzu ve niyet bulunursa ibadet geçersiz olacağı gibi böyle davranan kimse duruma
göre günaha da girebilir.
de

kapsadığından

KUREST
Kurbetin ibadet türünden olması halinde kişinin müslüman olması ve baliğ
değilse bile temyi z çağında bulunması
şarttır; aksi takdirde ibadeti geçersiz olup
sevap kazanması söz konusu değildir. Bunun dışında kalan vakıf. sadaka , ariyet.
hasta ziyareti, cenazeyi techiz. tekfin ve
defin gibi taat ve kurbetlerde din şart
olmadığı gibi mali olanlar dışında akıl , bulüğ ve rüşd de gerekli görülmemiştir. Ayrıca bir ibadetten h asıl olan sevabm baş
kalarına bağışlanıp bağışlanamayacağı

konusunu da ayrıntılı biçimde ele alan
fakihler namaz. oruç. Kur'an okuma gibi
sırf (mahz) ibadetlerde daha çekimser
davranırken sadaka. köle azadı , vakıf gibi m ali nitelikli ve niyabet geçerli olan
ibadetlerde olumlu görüş bildirmişlerdir
(ay rı ca bk. iBADET).
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Özellikle Safeviler 'de
h assa ask er toplul u ğuna verilen ad.

~

Sözlükte "silah" manasma gelen kur
veya k orun sonuna Türkçe "ci" ekinin getirilmesiyle oluşmuş bir kelimedir. "Silahlı
asker, silahşör. cebeci, ases, asker, bekçi,
muhafız, zırhlı veya atlı asker" anlamlarında İlhanlılar'da , daha sonra Karakoyunlu ve Akkoyunlular'da hassa askerleri
için kullanılmıştır.
Osmanlı

döneminde "korucu" şeklinde
Yeniçeri Ocağı'nd a olmak üzere çeaskeri müesseselerde-görevli kimse-

başta
şitli

Taceddin İbnü 't-Türkmanl'den fıkıh öğ
ler için kullanılan bu tabir Safeviler devrendi. Ayrıca Ebu Hayyan ei-Endelüsl. İbn
rinde Farsça'ya geçmiş ve ülkenin ileri
Seyyidünn as. Radıyyüddin et-Taberi ve
gelen kimselerinin çocuklarından teşkil
edilen atlı muhafı z al ayı için kullanılmıştır
diğer birçok hocadan çeşitli konularda
ders aldı. Hatız ed-Dimyatl de kendisine
(Ham mer, VII . 73-74) . Özellikle Türkmen
kabilelerinin atlı askerleri . muhafız birlikicazet verdi. Fıkıh ve hadis başta olmak
üzere birçok ilim dalında uzman oldu.
leri bu tabirle anılmıştır. Safevi kaynaklarında "kurçl-i şemşlr" , "kurçl-i tir ü keKaynaklarda güçlü bir hatız ve büyük bir
man" gibi tabiriere rastlanır. Ayrıca hasalim olduğu , hadis ve fıkıh alanında tasa muhafız birlikleri için "kurciyan-ı hasnınmış birçok kişinin kendisinden ders
sa-i şahl. kurciyan-ı iza m-ı şah!" gibi nitealdığı , güzel yazı yazdığı ve çeşitli kitaplemeler de kaynaklarda yer alır. Kurçileları istinsah ettiği kaydedilir. Ancak Teh~ibü'l-esm a ' adlı eserinin müellif hattı
ri n amirine kurçibaşı denirdi. Bu tabir
nüshası İbn Hacer'in. "Yazısı güzeldi, faSafevi kroniklerinde 911 ( 1505) yılından
kat mahir değildi " şeklindeki tesbitini teitibaren geçmeye başlar ve emlrü'l-ümer a lığa bağlı bir makam olarak zikredilir.
yit eder mahiyettedir. Kureşi 7 ReblülevDaha sonra 1. Tahmasb döneminde emlvel 775 (27 Ağustos 1373) tarihinde Kahire'de vefat etti.
rü'l-ümeranın (beylerbeyi) yerini almış
tır. Kurçibaşının emrinde sarık, kılıç , hanEserl eri. 1. e/- Cevahirü'/-mucjıyye*
çer, yay. mızrak. okluk, kalkan, zırh . ayakii tabal)ati 'l-Jjan efi yye . Hanefi ulemakabı , kadeh. üzengi, gem ve kuşçu kurçisının h ayatına dair günümüze ulaştığı bisi olmak üzere on üç kurçi vardı ( İA, X, 57) . · linen büyük hacimli en eski çalışma olup
2000'i aşkın biyografiyi ihtiva etmekteBabürlüler'de muhafız. cephane ku mandanı , silahdar karşılığı kullanılan ve
dir. Eser önce Haydarabad'da basılmış
askeri bir rütbe olan "kur beyi" unvanı
(1-11 , 1332/ 19 14). daha sonra Abdülfettah
vardı. Ayrıca kur kelimesiyle türetilen .
Muhammed el-Hulv ta rafından bu baskı
"silah deposu veya imalathanesi" anlaile üç yazma nüshası esas alınarak tenmında kurhane, "bekçi" anlamında kurkitli neşri yapılmıştır (l- V, Ka h i re 1398başı terimlerine de rastlanmaktadır.
1408/1 978- 1988 , 141 3/ 1993 ) z. el- 'İnaye
bi-ma'rife ti (ff tal]rici) e f:ıôdişi'l-Hida
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dür! gibi mütekaddimln Hanefi uleması 
li] ABDÜ LKA DiR ÖZCAN nın hadisleri değerlendirerek sahih ve zayıf olanları tesbit ettikleri ne, sonraki alimı
ı
lerin ise bunlara güvenip araştırma yapKUREŞI
madıkların a işaret eden müellif, Ahmed
( ~)JI )
b. İbra him es-Ser ücl hariç el -Hid aye şa
EbO M uhammed M uhyidd!n A bdülkadir
rihlerinin de buna yön el medi ği n i görünb . Muhammed b. M uham m ed
ce bu kitabı yazdığım. 727 (1327) yılında
ei-Kureş! el-Mısr!
tamamlayıp 730 'da temize çektiğini kay(ö. 775/1373)
deder. Eserin bir nüshası Süleymaniye KüHanefi f akihi ve biyograf i yazarı .
tüphanesi'ndedir (Yeni ca mi , nr 261 ). 3.
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Teh ?,ibü '1-esma 'i'l-val)la fi'l-Hidaye
20 Şaban 696 (13 Haziran 1297) tarihinve'l - IjulCı ş a . el-Hidaye ile Hüsameddin
de doğdu . Büyük dedelerinden Ebü'l-VeAli b. Ahmed er-Razl'nin Mu]]taşarü'l 
fa'ya nisbetle İbn Ebü'l-Vefa diye de anı
Kuduri'yi şerhettiği IjulCışatü 'd-d eW'il
lır. Ebü'l-Hasan İbnü 's-Sawaf, İmadüddin
ii t e nl)if:ıi'l-mesa'il adlı kitabında geçen
İbnü 's-Sükkerl. Ebü 'I-Abbas el-Haccar.
alimierin kısaca tanıtıldığı eser alfabetik
Sittülvüzera. Reşldüddin İbnü 'l-Muallim
olarak düzenlenmiştir. Müellifin önsözde,
ve Kutbüddin el-Halebl'den hadis, Fahdaha önce el -Hidaye ile IjulCışa üzerine
reddin Osman b. İbrahim et-Türkmanl
yaptığı ( a ş bk.) iki çalışmayı tamamlayıcı
ile iki oğlu Alaeddin İ bnü't-Türkmanl ve
mahiyette olduğunu belirttiği bu eserin
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